Ajuntament de Museros

Espai Jove

INSCRIPCIÓ MUSEROS HOLI FEST 2019
A

NÚM. D’INSCRIPCIÓ

DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL PARTICIPANT

COGNOMS

NOM

ADREÇA (carrer, plaça, núm., porta)

DNI/NIE

DATA DE NAIXEMENT

POBLACIÓ

TELÈFONS DE
CONTACTE

CORREU ELECTRÒNIC:

B

DECLARA
❏ Haver llegit el reglament de la convocatòria i l’acceptació d’aquest.
❏ Ser menor d’edat.
❏ Comptar amb el consentiment dels pares/tutors per participar-hi. La signatura de qualsevol d’ells es considerarà com a
acceptació del reglament (a disposició en www.ajunt-museros.com i a l’Espai Jove).

C

SOL·LICITA
❏ Inscriure’s en l’activitat “Museros Holi Festival” organitzada pels joves de l’Espai Jove, que es realitzarà el 12 d’abril de
2019. Per tal de formalitzar la inscripció es farà un pagament únic de 5 €, en efectiu, a l’Espai Jove de Museros (C/ Major,
17).
❏ Sol·licitar la talla S, M, L o XL (encerclar) de la camiseta oficial.

D

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR



Aquest full de registre correctament omplit.
Fotocòpia dels documents nacionals d’identitat (en vigor) del participant, del pare o tutor i de la mare o tutora

PARTICIPANT

PARE / TUTOR

MARE / TUTORA

Firma:

Nom i cognoms:

Nom i cognoms:

DNI:

DNI:

Museros,

de

de 2018

REGISTRE
D’ENTRADA

(*) Segons la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, li informem que l’Ajuntament de Museros incorporarà l es seues dades a
fitxers, que s’utilitzaran per als fins d’aquesta sol·licitud. Addicionalment, autoritza l’Ajuntament de Museros a comprovar i completar les dades
necessàries per aquesta sol·licitud, en consultar tant els sues arxius com els d’altres administracions publiques que siguen necessàries. Per exercir
els seus drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició, s’ha de dirigir per escrit a l’Ajuntament de Museros, plaça del Castell, 1, de
Museros (46136), i adjuntar-hi una fotocòpia del seu document nacional d’identitat o equivalent.

La presentació de la sol·licitud i el pagament corresponent ja efectuat serà:
Del 5 de març al 9 de març de 2019, tots dos inclosos, a l’Espai Jove, de 17.00 h a 20.30 h.
Més informació a l’Espai Jove (C/ Major, 17), en l’horari habitual
(De dimarts a dissabte, de 17.00 h a 20.30 h)
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REBUT DE PAGAMENT
Pagament de (nom):
La quantitat de 5 €, en concepte d’inscripció al Museros Holi Festival 2019
Museros,

de

de 2019.

Firma

Segell

